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Vandaag was het rustig. zeggen ze, maar wij weten wel
beter. Pistolen Paultje is ook gesignaleerd, met zes
kameraden. Bij het tentenkamp nota bene. Had ik het
gisteren over een chemische oorlog? Ook in deze krant
likken de slachtoffers hun wonden en proberen hun ver
bijstering van zich af te schrijven.
Ooit officieel omschreven geweest als "in elkaar gesla
gen door M.E.?" Zie verder in deze krant .
Wij, hier in Groningen, hebben gisteren een demonstra
tie gehouden . Vandaag demonstreren we tegen de E.G.O,
want die is ver over de rode streep gegaan . Is die
ton al volgespuwd?
Vandaag is het elektriciteitsdag. Heeft iemand Willie
Wortel en de rode lampjes al gelezen?
Maar waarom is het morgen kern
wapendag? Zijn pistolen niet
goed genoeg? WAt zegt u, een
gewone bom op Borssele
heeft hetzelfde effekt
als .. .. zoveel?
Nu weet ik genoeg.
Uook?
Lees anders de rest
ook maar .
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Neutronentejater op de grote markt.
En telefoonblokkade tegen de E.G.D.
Bel zo vaak u kunt 138633~::

ENERGIE
De GemeenSchap~elijke Kern- AI,,DEIS',,'rampenverzeker1ngs Neder-
land (GKN) begint waar ~-.... "
uw eigen verzekering, .
ophoudt: ~~
, . " '(.<>0; '" ~~ ..... Iedere mafkikker '/raagt je altijd:
Woen~dag a.s, m ol- ~..,,~.~~. • geen atoomstroom ok& maar tlat
Ow wlnkelcentrum~~' t~~~*t~ dan? ••
10.00 uur: J$' 1~,;,~"t~, Dat is nogal simpel Elektrici-
Vinkhuizen .•- : 4fltj:::,:'~ "'4ti."Z." telt gestookt uit kolen of gas

. 'tJl-IIiI':":;''','':'',.. '-..a, kost je 22.5 cent/kWh. Op het
~1d~0 uu~. , 1(.0. "';:'':{~'. momen~ kO$t w1,'ndenergie 18 cent
a epoe ~ -\i.'It,. ~;"o...., ' kWh. Als er meer windmolens ge-

12.00 uur: ~~:::t.It" ~'bouwd gaan worden, 2:ullen ze
Selwerd ·....,;:;~I(:q~.Ié. .1' goedkoper worden. en windenergie

• • <. ~...64t:.':/". dus ook. Jllist Groningen is heel
14.00 uur. .............~. geschikt voor windenergie. Op de
Lewenborg............. zeedijken kan de t,G. D. grotere
15.30 uur. Corpus . . windmolens bouwen. voor als de
d~n H~orn. ... Hunzecentrale versleten is.
Kles.1n deze nuklealr~ ~lJd voor een 't Is wel ver weg, maar in Lim-
stukJe ekstra zekerheld. burg gaan ze een waterkrachtcen

trale bouwen. ~ie leveren twee
keer zoveel energie als Dodew
waard ••••
Energiedeskundigen geven als

voorzichtige schatting dat er
de helft zuiniger met elektrici
teit omgesprongen kan worden.
Slimmere apparaten. beter geiso
leerde koelkasten, verzin het

Grootse afsluiting van de Groningse Ak- zelf maar. Dat is tien keer zo·
tieweek, met o.a. toneelgroep Galileï. veel als Borssele en Dodewaard

nu samen leveren. In Amer~ka

denkt men dat zonne-energie over
tien jaar ook goedkoop elektri
citeit 1evert.
't Is een feit dat alternatieve

energie nu nog weinig voorstelt
En hoe kan dat ook anders. als
er zo weinig geld in onderzoek
hiernaar gestoken wordt. "t Is
om uit je kippevel te springen.
Tot nu toe is in Nederland 3
miljard gulden aan kernenergie
onderzoek weggesmeten. Wegge~

smeten,want er komen toch geen
drie nieuwe bijten die andere
twee gaan ook dicht daar zor
gen wij wel voor!}Nog geen 100
mi ljoen is aan duurzame zonne
en windenergie uitgegeven.
Wat wil je dan?
WIJ WILLEN DAT ER ÉÉRST TENMIN
STE NET ZOVEEL GELD AAN ALTERNA
TIEVE ENERGIE BESTEED WORDT. EN
GEEN CENT AAN KERNENERGIE.
Misschien nog wat onderzoek naar
de afbraak van kerncentrales ....

VI\YD".

•• • •

••••

Op nog een manier aandacht voor de bewa
pening: een ekskursie naar de Open Dag
van de Appingedamse kazerne (mits er vol
doende belangstelling is) Opgeven en in
formatie bij de PSP, Coehoornsingel 87,
tel. 050-128450 •

En dan nog een prikaktie à la Geertsema
in het centrum van de stad~~~

W06AISDA&
Kernwapens en kernenergie zijn broertje
en zusje; over de relatie tussen kern
wapens en kernenergie wordt er op woens
dag een speakerscorner georganiseerd.
Deze i s om halfvij f 's mi ddags op de
trappen van het stadhuis (en als het
regent in het Grand).
Er wordt gepraat over de waanzin van het
"veiligheidsdenken" (alsof schuilkelders,
rampenplannen, evakuaties het inderdaad
mogelijk maken een atoomoorlog te over
leven, ,
Sprekers zijn:

-iedereen die er wat over wil zeggen
-Klarisse Nienhuis (polemologie)
-Dolf Algra (arts)
-Basisgroep Duinkerken
-Iemand van de BB (misschien)
-Iemand van het IKV

Dit wordt georganiseerd door de basis
groep Duinkerken, vrouwen voor vrede,
het IKV,en Stop de N-bom.

••••

~atue.tvLtJk ~taa,t .e-vv~4a~ Clile-~ als. ~~~tevej,\)
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De E,G.D. is als aandeelhouder ver
antwoordelijk voor het open blijven
van Dodewaard.
Het gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf
is geen aandeelhouder, maar koopt wel
z'n stroom van de E.G.D. En 1,8% van
die stroomis atoomstroom.
Op verschillende manieren kan iedereen
die tegen kernenergie is de E.G.D. en
het G.E.B. duidelijk maken dat we geen
atoomstroom willen en dat daarom Dode
waard dicht moet.
U kunt meedoen aan de Giroblauwaktie.
hierover staat elders meer in de krant.
U kunt meedoen aan de demonstratie van
vanmiddag, waarbij aan de E.G.D. wordt
duidelijk gemaakt, dat deze over de
rode streep gaat, en waarover iedereen
z'n gal kan spuwen (in een speciale ton
die de E.G.D. feestelijk wordt aangebo
den). Het vertrekpunt is om 16.00 uur
vanaf de grote markt.
U kunt het ze door de telefoon vertel
len: E.G.D: tel 138633; G.E.B. tel
172336.



PVDA ATOOMMAFFIA
EGO EN DODEWAARD

Maandagmiddag, even voor vijven.
Net uit school storm ik op het redak
tie-adres naar binnen om te kijken
hoe de zaken daar staan. Struikel
over stapels kranten die her en der
verspreid liggen.
De radio staat aan: "5 uur, radio
nieuwsdienst verzorgd door het ANP.
Bij de akties rond de kerncentrale
Dodewaard is het vanmiddag tot een
incident gekomen op het tentenkamp,
waarbij een agent zijn pistool ge
trokken heeft ..•.••.•• "
"Godverdomme", flitst het door me
heen, "ook dat nog, klootzakken~

M'n woede over het afgelopen week
end is nog lang niet bekoeld. Traan
gas, klappen. hypocriete MEtertjes,
ik heb het van (te?) dichtbij mee
gemaakt.
Ik pak een krant van een stapel. zie
een zwartomlijnde aankondiging: de
monstratie 19.30 uur vanaf de grote
markt tegen het ME-optreden in Do
dewaard.
Te gek: Gebeurt er vandaag toch
wat in Groningen:
Stapel kranten meegenomen naar VE~

om te verkopen en me voorgenomen
flink reklame te maKen voor de demo.
Basisgroepleden bellen intussen de
noodlijn af om mensen op te roepen.
De krantenverkoop loopt prima. veel
enthousiaste mensen, mensen die ook
nog naar Dodewaard gaan deze week •••
Doet me goed.
Tegen half acht haast ik me naar de
markt. De eerste demonstranten zijn
er al. Langzaamaan komen van alle
kanten mensen het plein op.
Het eerste spandoek~ Een bakfiets met
een 'gewonde' erin. Schitterend. ik
word helemaal enthousiast:
Kwart voor acht vertrekken we, ik schat
zo'n 200 mensen. Rondje stadhuis.
Poelestraat, richting Zuiderdiep.
politiebureau (platte petten overal)
Oosterstraat. onder tromgeroffel
terug naar het stadhuis.

Bekende· leuzen als ME weg'ermee'en
Dodewaard gaat dicht worden afgewisseld
met nieuwe leuzen: 'Ed van Thijn. Wie
gel in het klein' (hoezo in het klein?)
'van de Berg. even erg' en 'PvdA atoom
maffia'.
De stoet groeit onderweg aan tot 600
à 700 mensen. Ik hoor dat de RONO
heeft opgeroepen om mee te doen.
Ik schreeuw m'n keel schor en voel me
overgelukkig; sta als een idioot te
1achen en in m' n handen te 1<.1 appen •••
In het stadhuis willen we handteke 
ningen aanbieden. de loco+burgemees
ter Komt ze in ontvangst nemen aan
de deur. maar wil verder geen kom-
mentaar leveren ••••....•....•...•.•••
Later hoor ik dat de stapel papieren
met handtekeningen door de politie
is meegenomen. Zeker naar de BVD ge
bracht. De hufters:

De EGD heeft ruim 5% van de
aandelen van Dodewaard. en

.neemt een evenredig deel a
toomstroom af.
De direktie van de EGD en
de Staten van Groningengeven
zelf toe dat atoomstroom uit
Dodewaard enkele centen duur
der is dan zlef opgewekte
stroom in de Eems- en Hunze
centrale.
Het verhaal dat het sluiten
van Dodewaard duurder zou
zijn dan het open houden. is
een regelrechte leugen. Slui
ting bespaart juist vele
miljoenen. zeker f12 miljoen
per jaar. Hoe eerder de cen
trale dicht gaat. hoe voor
deliger het dus is.
En dan hebben we het nog niet
eens over de kosten van

afbraak. opslag in zoutkoe
pels en opwerking in Wind
scale (Engeland).; dat alles
gaat miljarden kosten.
De EGD heeft zich tégen de
opslag van radio-aktief af
val in zoutkoepels uitge
sproken. Vreemd is het
daarom dat ze op de jaar
vergaderingen van Dodewaard
nooit sluiting heeft ge
ëist.
Dat komt vnl. door de struk
tuur van de EGd: er zijn 600
stemmen. waarvan statenleden
uit Groningen en Drente liefst
400 stemmen hebben. en de 73
gemeenten samen maar 200 stem
men.
Vooral de statenleden van Gro
ningen zijn niet anti kernener
gie. Ze hebben in Delfzijl een
terrein in erfpacht, met de
bepaling dat het Havenschap
Delfzijl hen toestemming moet
geven voor de bouw van ee-n
kerncentrale las de EGD de fi
nanciële risiko's op zich
neemt.

Slechts 20% van ons totale ener
giegebruik is nodig voor elek
triciteitsproduktie. En weer 5
van de 20% wordt door Borssele
en Dodewaard geleverd. In to
taal 1.8% van ons totale ener
gieverbruik is kernenergie.
Door efficienter gebruik van
apparaten en door opwekking van
elektriciteit tegelijk met
warmte. kan zeker 50% op het
gebruik van elektriciteit be
zuinigd worden. Elders staat
welke bijdrage windenergie kan
leveren.

GIROBLAUW
STOP KERNENERGIE NOU,

DOOR GIROBLAUW

De giroblauwaktie is één
van de gemakkelijkste manie
ren om maandelijks te laten
merken dat je het niet eens
bent met kernenergie en ook
niet met het feit dat atoom
stroom je via de EGO wordt
opgedrongen.
1.8 %van de elektriciteit
die je verbruikt, komt van
de centrale in Dodewaard:
Hoe werkt deze aktie?
Elke maand moet je je elek
triciteitsrekening bevalen.
Voortaan gebruik je niet
meer de jou toegestuurde
akseptgriokaart. maar je
eigen blauwe betaalkaar
ten. Hiermee betaal je
dan in twee termijnen.
Op de ene kaart maak je
het bedrag min f1.- over.
op de andere die ene gul
den en deze laatste doe
je een week later op de
bus (wel beiden binnen de
gestelde termijn).
Op beide kaarten wél je
verbruikernummer vermel
den en een spreuk. zoals
bv. "stop de steun aan
Dodewaard" •
Wat is het effekt?
Je stuurt de administratie
van de EGD in de war en
daardoor dwing je ze aan
dacht te schenken aan het
feit dat ze aandelen hebben
en stroom kopen van Dode
waard.

fól<.OVéR LEZEN éN
PIQ'.TEN IS PRIMA----_.....
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Om17.00 uur gaf radio Aktief door,
dat men vermoedde dat alle blokka
des door de M.E. zouden worden ge
slecht. Later op de avond trokken de
aktievoerders terug om uit te rus
ten en zichte beraden.
IS Avonds zijn er 27 Meers opgetrom
meld en een paar buurtbewoners. Na
dat stillen en burgemeester Goldberg
er na veel manipulaties een ultimatum
hadden uitgekregen, stonden de blok
keerders heel erg onder druk: zich
in bescherming laten nemen door M.E,
dat nóóit. Daarom hebben ze zich te
ruggetrokken op het anifestatieter
rein om daar te beraadslagen wat ze
zouden doen. Het landelijk overleg
heeft besloten om vandaag niets te
blokkeren, maar om wel op het tenten
kamp te blijven. Ze hebben vanochtend
samen met buurtbewoners een persver
klaring uitgegeven om te laten zien
dat het niet dé buurt is tegen de
antikernenergiebetogers. Ze gaan ook
kijken waar die schade nou zit. Voor
de rest is iedereen om 2 uur IS nachts
aan een welverdiende slaap begomnen,
als ze nog konden slapen tenminste,
met de darmen vol traangas en heli
kopters in de lucht.
Maar de manifestaties gaan door.

NIEUWS
UIT
DODE.\JAARD

Zondagnacht, terwijl op het tenten
kamp de meeste aktievoerders in de
grote tent naar popgroepen luister
den, wordt bij blokkade Oost een
nieuwe barrikade opgebouwd.
Ondertussen trekt de M.E. zich te
rug en nemen aktievoersters de nu
vrijgekomen kruising voor de brug
in bezit. Na dit kruispunt een a
antal uren bezet te hebben werden
zellweggeveegd l l door de M.E,die de
nabijheid van de centrale IIschoonll
hield. Loslopende politiehonden
kompleteerden dit sinistere beeld.
Enkele demonstranten beantwoordden
dit geweld.
In de ochtend waren er nog ongeveer
duizend mensen, waarvan zoln 500
op de blokkades. In de ochtenduren
werd de door de M.E. ontruimde toe
gang West met een list weer ingeno
men. Als antwoord hierop dreef de
M.E. de zittende -demonstranten nu
op met traangas en charges met de
wapenstok. Ook de inmiddels beruch
te arrestatieteams waren weer ak
tief; een team bestaande uit 30 man
werd ingezet bij blokkade Noord. Ze
arresteerden drie mensen.
Maandagmiddag om twee uur betraden
een aantal leden van dit team het
tentenkamp om iemand te arresteren.
De mensen op het tentenkamp verzet
ten zich tegen deze arrestatiepoging
door hout en stenen naar het team
te gooien. Met getrokken pistolen
maakte het arrestatieteam dat het
weg kwam.
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Hoewel ik nog behoorlijk daas ben van alle Meteen daarop werden we uit elkaar gelagen ,
klappen en de hoeveelheid ingeademd gas waarbij een aantal mensen behoorlijk geraakt
lijkt het me erg te vertellen wat mij als werd. Zelf werd ik een aantal keren stevig
geweldloze demonstrant t ijdens de Dodewaard geraakt, terwijl ook anderen op het achter-
blokkade is overkomen. hoofd en andere vitale delen werden gemept.

Om de eerste materiaalblokkade te bescher- Even later moest een arrestantenbus ons
men zijn we met onze basisgroep (Boterkoek) passeren, weer hetzelfde tafereel en weer
vlak voor de M.E.l inie gaan zitten. Ha de Keiharde meppen. Nog geen 5 minuten later
waarschuwingen van politiekant verdwenen de moett dezelfde bus (leeg7) weer terug. De
mensen die voor ons zaten. Onmiddelijk ruk- M.E.ploeg was afgelost, Ze sloegen kenne-
te de M.E. op en begon te prikken en te lijk niet hard genoeg" "
slaan. Geen reden voor ons om weg te gaan. Het enige wat wij deden was blokkeren door
Er werd nog niet op hoofden geslagen. op de weg te zitten en elkaar vast te hou-
Eigenlijk meteen werden er gasgranaten ge- den,

gooid en afgeschoten. Midden tussen ons in, Weer een charge, Ik werd van achteren in
zodat het gas vanaf een halve meter recht mln knieholten en in mln dijen geslagen.
in je gezicht spoot: Het enige waar ik nog zodat ik niet meer kon lopen. Hoewel iemand
aan kOR denken was, dat ik weg moest. Dat nog probeerde duidelijk te maken dat ik
was onmogelijk door de hoeveelheid mensen niets meer kon doen en niet meer weg kon
die achter ons stond, zodat we ~ar' door komen werd ik door 4 M.E ers overal gesla-
het prikkeldraad heen werden geJaagd , ' "

In het naast de dijk gelegen bos stonden gen, o.a. flink op mn hoofd. Veel herin-
ontzettend veel mensen over te geven . Ci- oer ~ k me niet meer, maar volgens anderen
troensap hielp een beetje maar niet genoeg, ben lk toch nog weer verdergerold en weer
Nog uren hierna hadden ze last van hoofd- achterhaald. Vanaf dat moment was ik zo
pijnen en duizeligheid, afwezig dat ik me alles niet meer nauwkeu-
Door de H,E. werden we dwars over een stuk rig kan herinneren.

bouwland teruggedreven met enorme hoeveel Ik ben met een militaire truck naar het
heden traangas. Overal zag je wolken ont- E.H .B.O.-centrum van de aktievoerders ge-
staan uit rondvliegende gasgranaten . bracht, .daarna met gillende ~irenes naar

Na een tijdje op een afstand te zijn ge- het canlsiusziekenhuis in NiJmegen . Daar
houden zijn we met ongeveer 50 mensen over werd ik achtereenvolgens door een arts en
een stuk ontgonnen bosterrein weer naar een neuroloog onderzocht en zijn er ~nt-
de dijk teruggelopen. genfotoos van m'h hoofd en pols gemaakt.
Samen met een klein groepje mensen vorm- H'n pols is een beetje uit zijn verband

den we op de dijk (West) weer een nieuwe gerukt maar verder O.K, Waarschijnlijk
blokkade aan de voet van een peloton M.E . heb ik geen hersenschudding. Ik heb nog
Omdat een oranje renaultje met waarschijn- wel steeds last van hoofdpijn en duizelin-
lijk een paar hoge piefen erin de centrale gen, en heb striemen over m'n hele lichaam
in moest. werden we gesommeerd weg te gaan . (maag, schouders. nek, etc .)



DE PENOSE
Er staan twee jongens te zagen in een
omgegooide kommandopost die zaterdag
naast het tentenkamp neergezet was.
Ze letten niet op de helikopter die
hen filmt.
Even later stopen twee auto's waaruit
zeven mannen springen. die snel op de
jongens aflopen en ze grondig in elkaar
slaan. Andere demonstranten rennen er
op af. Ze schreeuwen en springen er
tussen. Voor het arrestantenteam aan~

leiding om hun pistool te trekken.
"Als Je niet ophoUdt met gillen. schiet
ik". hoort @ên van de jongens. terwijl
hij een pistool in zin rug voelt.
Een ander bijt de omstanders toe:
"Ik schiet als jullie niet ophouden met
gooien 11• Iedereen staat verbijsterd.
Eén van de twee jongens weet aan hun
greep te ontkomen. De ander wordt in
een auto geduwd en afgevoerd••••••••
Met getrokken pistolen. wijdbeens.
druipen ze af ••• pistolen nota bene~!

50+
Het is het afgelopen weekend
wel gebleken dat het belang
rijk is dat niet alleen aktie
wordt gevoerd door jonge men
sen.
Vandaar dat wij hier een op"
roep doen aan alle 50-plussers
(iets. jonger mag ook) om
zaterdag 26 september mee
te demonstreren in Arnhem •.
Meer informatie hierover
is te krijgen bij

Elisabeth Struijk

DODeWAARD
•G,EweLDICS ,

Het is niet leuk om al liedjes zingend
voor de M.E. p'láats te ne~n. en bin
nen een kwartier huilend. kokhalzend
door het weiland tenstrompelen. ter
wijl de traangasgranaten je om de oren
vliegen. Het lijkt wél een guerrilla
oorlog.
Het is niet leuk 0" daarna terug te

gaan. een zitblokkade te vormen met
zoln 50 mensen. en je beste vriend
zonder aanleiding door drte M.E.ers
in elkaar getimmerd te zien worden.
waarna hij half bewusteloos naar het
ziekenhuis afgevoerd wordt.
at Is niet gemakkelijk om dan nog ge

weldloos te blijven; je wordt tegelijk
door een gevoel van machteloosheid en
kwaadheid 1Iov~nneesterd". Je protes
teert dan niet meer tegen kernenergie
maar tegen de M.E t terwijl je weet dat
het om dit laatste niet 9aat.
Als je dan de volgende dag ziet dat
al$ de ouderen komen. de helmen en
schilden plaatsmaken voor Snoopy-ach
tige petjes. die tegelijk met de oude
ren weer verdwijnen terwijl er drie
blikken ".E.ers ekstra worden openge
trokken. dan wordt de ergernis die je
a1 had nog _er versterkt.
Je prUt niet meer met robots die. op
bevel vriendelijk of keihard zijn:
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